Leidingdeel Bijbelstudie De zeven gemeenten – schets 6
Kleine kracht en toch sterk – Filadelfia (Openbaring 3:7-13)
A) Doel
1. Betekenis benoemen
In deze schets komt duidelijk naar voren wat God prijst in een gemeente. Grootte en rijkdom
doen er totaal niet toe, maar Godsvrucht en liefde wel. Tijdens de behandeling van dit gedeelte
kan worden ingegaan op de betekenis van het openen en sluiten van een deur, zowel letterlijk
als figuurlijk.
2. Actualiteit aangeven
Veel vervolgde gelovigen krijgen uit genade de kracht om voor hun vervolgers te bidden, en
sommigen van hen komen zelfs tot geloof: hetzelfde wat in Filadelfia zou gaan gebeuren, naar
Gods belofte!
3. Christus centraal stellen
De Heere Jezus is de Koning van de Kerk en ook van de gemeente in Filadelfia. Hij opent en sluit,
en voorzegt wat er met de kleine gemeente gaat gebeuren. Hij houdt alert en bemoedigt
tegelijk. Het is alles uit Hem, ‘door U alleen, om het eeuwig welbehagen’ (Ps. 89:8).
B) Achtergrondinformatie
De resten van Filadelfia liggen onder het huidige Alasehir (= stad van god). De heuvel, waarop de
citadel was gebouwd, was een uitloper van het Tmolosgebergte. Het lag in een vallei die uitliep in
de Egeïsche Zee. Aan het eind van de uitloop lag Smyrna, op een kruispunt van handelswegen, 45
km. ten zuidoosten van Sardis, aan de weg naar Laodicea en Kolosse. Ze was beroemd om de bron
met geneeskrachtig water en de bloeiende industrie. Haar naam heeft ze ontleend aan een bijnaam
van de stichter, koning Attalus Filadelfus. De laatste naam betekent: broederliefde. De stad lag aan
de keizerlijke postroute van Rome, via Troas naar Filadelfia en verder, en gold als de poort naar het
oosten. Filadelfia was erg gevoelig voor aardbevingen. Dionysus (de wijngod) was de belangrijkste
god die vereerd werd. In de tijd dat deze brief geschreven is, was de stad economisch ernstig
getroffen door een edict van Domitianus: de helft van de wijngaarden in de provincie moest
gerooid worden. De nieuwe aanplant werd verboden vanwege concurrentie. Hierdoor werd de
wijnbouw behoorlijk gedupeerd.
C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Alternatieve startopdracht
Wat betekent het wanneer je een sleutel bent Wat betekent het wanneer je een sleutel bent
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vergeten en ergens niet naar binnen komt? Wat vergeten en ergens niet naar binnen komt? Wat
wil het zeggen dat Jezus in vers 7 zegt dat Hij de wil het zeggen dat Jezus in vers 7 zegt dat Hij de
sleutels bezit, en dat Zijn werk niet te stuiten is? sleutels bezit, en dat Zijn werk niet te stuiten is?
Bijbel Openb. 3:7-13
Laat deze vragen altijd aan de orde komen
1. Benoem kort in eigen woorden wat er aan
de hand is in Filadelfia.
2. Hoe zal het komen dat, naar Gods belofte,
de Joden zich zullen bekeren? Wat zal dat
voor reactie hebben uitgewerkt bij de
christenen in Filadelfia?

Bijbel Openb. 3:7-13
Laat deze vragen altijd aan de orde komen
1. Benoem kort in eigen woorden wat er aan
de hand is in Filadelfia .
2. Wat wil het zeggen dat Christus in vers 12
spreekt over de tempel, juist in een brief
waarin ook over de Joden en hun synagoge
wordt gesproken?
3. Wat is bezien vanuit vers 8 het geheim van
een krachtige, levende gemeente?

Overige verwerking
Wanneer je voorziet dat er nog tijd over zal zijn,
kies dan een verwerkingsvorm uit van de lijst uit
de site. Kijk ook wat de groep aankan en/of wat
nuttig is.

Overige verwerking
Wanneer je voorziet dat er nog tijd over zal zijn,
kies dan een verwerkingsvorm uit van de lijst uit
de site. Kijk ook wat de groep aankan en/of wat
nuttig is.
www.lcj.nl/verwerkingplus16
www.hhjo.nl/verwerkingplus16

D) Antwoorden en suggesties
Vraag 1
Het is waarschijnlijk wel bekend vanuit catechisatie dat de Kerk twee middelen heeft ontvangen
van Christus: verkondiging van het Evangelie en de ban. Hoe deze twee functioneren staat
beschreven in V&A 84 en 85 van de Catechismus. Zorg dat je deze Zondag ook met eigen woorden
kunt uitleggen en eventueel met voorbeelden duidelijk kunt maken. Belangrijk is om te
benadrukken dat wat de Kerk vanuit Christus als taak en opdracht heeft, zij ook van Hem ontvangt.
Christus is de Koning van Zijn Kerk en de manier waarop Hij in de brief aan Filadelfia opent en sluit,
is wel anders dan hoe de Kerk dat moet doen. Christus kent namelijk het hart van iemand volkomen
en wij mensen kunnen enkel oordelen op momenten dat het leven van een gemeentelid niet
overeenkomt met de Bijbel. Wij zijn geen hartenkenners, God is dat (gelukkig!) wel. Daarom is er
(gelukkig!) een verschil tussen tussen Christus’ regering en de sleutelmacht die Hij heeft gegeven
aan Zijn Kerk. Tegelijkertijd moet die macht wel serieus genomen worden, omdat God die schenkt.
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Vraag 2
Leven bij Gods Woord en alert, oplettend zijn in een duistere wereld die onder het oordeel ligt: dat
was het geheim van Filadelfia. Het zijn ook twee elementen die de Heere ook in onze tijd aanprijst
en verlangt. Discipline in het lezen van de Bijbel en gebed helpt daar bij. Het bewust zijn van de
kansen die je van de Heere krijgt om Hem te zoeken en ook om dat uit te dragen aan je omgeving.
Probeer erachter te komen wat het inhoudt dat je je eigen zwakheid kent. Waar ligt de grens tussen
oprechte nederigheid en valse kleinheid? Bespreek ook wat de ‘kleine kracht’ geweest is. De
krachtbron is uit God alleen. Leven dicht bij Hem is voor de wereld dwaasheid, maar wijs voor God
(1 Kor. 1).
Vraag 3
Wanneer de Geest in iemands leven werkt dan zal Hij ook iemand klein maken, nederig van hart.
Lijdzaamheid betekent dan dat je niet op je strepen staat, maar de minste wilt zijn, en smaad of
lijden om Christus’ wil kunt verdragen. Lijden kennen wij in Nederland (nog) niet aan den lijve, maar
in geestelijk opzicht kan dat er wel zijn. Voor welke gevaren en aanvallen moeten christenen
smaadheid verdragen in onze samenleving? Lees evt. Rom. 12:19-21, hoe je om moet/kunt gaan in
verdrukking. Hoe je dat Woord der lijdzaamheid vasthoudt, is door verbonden te zijn aan de Heere:
Hem lief te hebben boven alles en de naaste als je zelf.
Vraag 4
Hier valt veel te noemen. Neem eventueel een recent nieuwsbericht mee.
Gespreksopdracht
Maak deze zoveel mogelijk toegespitst op jullie eigen gemeente/woonplaats. Hoe denken
buitenstaanders over jullie gemeente? Waarin zit een kern van waarheid, en voor welke dingen
hoef je je niet te schamen? Het is goed om een spiegel voorgehouden te krijgen, maar ook om
duidelijk te staan voor je eigen principes. De vraag mag gesteld worden over welke punten de
omgeving terecht kritisch is. Misschien heeft iemand uit de groep goed contact met een
buitenkerkelijke: vraag hem/haar hoe hij zulke dingen ter sprake brengt. Leg ook uit dat het niet
gek/vreemd is om bepaalde gebruiken (kleding etc.) te hebben: die heb je immers bij een
sportvereniging ook.
Noem ook vooral dat de ware dienst aan God uit dankbaarheid gebeurt en dat een kind van Hem
ook een verlangen krijgt om in Zijn geboden te wandelen, en niet meer in de dingen van de wereld.
Vraag 5
Houd deze ook weer erg toegespitst op jullie eigen situatie.
Vraag 6
Als je God niet dient, dien je in feite de duivel, de wereld of je eigen vlees. Dat kan met heel
duidelijke openbare zonden maar ook op een nette manier. Wie is K/koning van je leven? Diens
naam draag je ook. In 13:17 gaat het over de macht van verleiding die het beest heeft op mensen.
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Het ‘kopen en verkopen’ zou kunnen slaan op sociaal verkeer, onderlinge interactie tussen mensen.
(Misschien zou de link te leggen zijn met de macht die media/gadgets hebben op mensen: wanneer
je die niet hebt tel je niet mee. Je moet er tegelijkertijd voorzichtig mee zijn om te snel dit soort
lijnen te trekken).
Wie gedoopt is, heeft de Naam van de Drie-enige God op zijn/haar voorhoofd gekregen. Dat is een
geweldige belofte en tegelijk ook oproep en klem die Hij daarmee heeft gedaan. God heeft recht op
elk schepsel van Hem en roept een ieder toe: ‘Wend u tot Mij en wordt behouden’. Wiens Naam
dragen de jongeren: hun eigen naam, of van iets of iemand anders? Of zijn ze eigendom van de
Heere geworden?
Vraag 7
Vat hierin samen wat er in het Bijbelgedeelte, de schets en de gesprekken naar voren is gekomen.
Dit kun je ook eerst in de groep doen, en zelf dat wat besproken is in het gebed nog bij de Heere
brengen.
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